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Evolucioni historik takon teknologjinë moderrne
një dizajn i ri , i fortë dhe rezistent ndaj ujit, Stacion total me komoditet të 
matjes pa reflektor në cdo sipërfaqe, ES-50 përfshinë pritjet më të mira.

i disponueshëm në dy tipe 2” dhe 5” , ES-50 është ideal per rilevim, 
topografi, ndërtim, punët e jashtme si dhe projekte të ndërtimit.

Duke ecur siç është planifikuar me bateri që mbajnë deri në 15 orë ne terren. 
Me kompenzues dy-aksial, ju jeni në rregull cdo herë, ndërs një dizajn i fortë 
dhe rezistent ndaj ujit ju mundëson të punoni në mot të ndryshueshëm.

Për konstruktimin e projekteve të brendshme dhe të jashtme, një lazer me 
një pikë të ndritshme që shkëlqen për të treguar se ku do të jetë pika juaj e 
ardhshëme, në mënyrë dixhitale dhe vizuale do të kontrollohen gabimet para 
se të ndodhin.

Për dallim nga isntrumentet tjera, ky instrument ka një gjëresi të vogël rrezeje 
në krahasim me të tjerët e të  njejtit model, dhe kjo rezulton që matjet pa 
prizm shkojnë deri në 350 m.

Teleskopi

Resolving Power 2.5”

Zoom 30x

Matje a këndit

ES-52 2”

ES-55 5”

Kompenzimi Dual axis compensator

Matja e distancës

Rrezja me prizm 4,000 m

Saktësia me prizm 2 mm + 2 ppm

Matje lazer 350 m

Saktësia lazer 3 mm + 2 ppm

Koha e matjes Fine: 0.9 sec
Rapid: 0.7 sec
tracking: 0.3 sec

Komunikimet

RS-232c Serial

Të përgjithshme

Ekrani / tastiera ES-52: Dual lcD
ES-55: Single lcD

Bateria up to 15 hours

Rezist. uji/pluhur iP66

temperatura 
operuese

-20ºc to 60ºc

•	EDM e shpejt dhe e fuqishme

•	Saktësi e këndit 2” dhe 5”

•	15 orë mbajn baterit

•	i fuqishëm dhe rezistent ndaj ujit

•	Kompenzim Dy-aksial

•	lazer me pikë

•	Konektor RS232

 Fillim i vogël , rezultate të 
mëdha


